
 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом  Центрально-Західного 

міжрегіонального управління лісового 

та мисливського господарства 

від 04.01. 2023 № 3 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
 

видача спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок 

головного користування (лісорубний квиток) 
(назваадміністративноїпослуги) 

Центрально-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського 

господарства 
(найменуваннясуб‘єктанаданняадміністративноїпослуги) 

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

Найменування центру 

надання адміністративної 

послуги, в якому 

здійснюється 

обслуговування суб’єкта 

звернення 

Центр адміністративних послуг у форматі «Прозорий 

офіс»  

М.Кропивницького 

  

1. Місцезнаходження 

центрів надання 

адміністративної 

послуги 

 

Вул..Архітектора Паученка, буд.41/26, 

 м. Кропивницький, 25006 

 

 

2. Інформація щодо 

режиму роботи 

центрів надання  

адміністративної 

послуги 

Понеділок, вівторок, середа, четвер  

З 8.00 до 17.00 

П’ятниця  

З 8.00 до 16.00 

 

3. Телефон/факс 

(довідки), адреса  

електронної пошти 

та веб-сайт центрів 

надання  

адміністративної 

послуги 

Тел.. 0522 30 87 90 

050 377 7022 

067 360 6403 

http://dozvil.kr-rada.gov.ua,cnap@krmr.gov.ua 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України Ч.2 ст.19 Конституції України 

Закон України «Про Перелік документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності» 

Закон України «Про адміністративні послуги»  від 

06.09.2012 р. № 5203-VI 

Лісовий Кодекс України, ст.69 

 

5. Акти Кабінету Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007  



Міністрів України № 761  «Про врегулювання питань щодо спеціального 

використання лісових ресурсів» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16.09.2014 №523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг через центри надання 

адміністративних послуг»   

6. Акти центральних 

органів виконавчої 

влади 

 

- 

 

7. Акти місцевих 

органів виконавчої 

влади/ органів 

місцевого 

самоврядування 

 

 

            - 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

 

8. Підстава для 

одержання 

адміністративної 

послуги 

Заява власників лісу або лісокористувачів про надання 

адміністративної послуги на підставі затвердженої в 

установленому порядку розрахункової  лісосіки.   

 

9. Вичерпний перелік 

документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги, а також 

вимоги до них 

1. Заявка на використання лісових ресурсів під час 

проведення рубок головного користування. 

2.  Відомість чергової лісосіки. 

3.  Польова перелікова відомість. 

4. Переліково-оцінювальна відомість. 

5.  Карта технологічного процесу розробки 

лісосіки. 

6.  План лісосіки. 

7. Витяг з ЄДРПОУ 

 

 

10. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Особисто, через довірену особу у паперовій формі, або 

поштою рекомендованим листом з описом вкладення. 

 

 

11. Платність 

(безоплатність) 

надання 

адміністративної 

послуги 

Безоплатно  

12. Строк надання 

адміністративної 

послуги 

Рішення про видачу або відмову у видачі спеціального 

дозволу на використання лісових ресурсів приймається 

протягом одного місяця з дня подання документів 

власником лісу або лісокористувачем. 

 

 

 

 



 

13. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної 

послуги 

Підставами для прийняття рішення про відмову у 

видачі спеціального дозволу є:  

 

1. Прийняття в установленому порядку рішення про 

зміну поділу лісів на категорії, в межах яких 

знаходяться лісові ділянки, виділені для 

спеціального використання лісових ресурсів, або про 

виділення особливо захисних лісових ділянок. 

2. Прийняття рішення про припинення діяльності 

лісокористувача. 

3. Невстановлення лімітів використання лісових 

ресурсів або їх перевищення. 

4. Недотримання встановленого порядку видачі 

спеціального дозволу на використання лісових 

ресурсів; 

5. Результати оцінки впливу на довкілля. 

 

 

14. Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Одержувач адміністративної послуги отримує 

спеціальний дозвіл (лісорубний квиток) або за 

наявності підстав, зазначених у пункті 13 відмову у 

його видачі у формі листа на офіційному бланку.   

 

15. Способи отримання 

відповіді 

(результату) 

    Надання власникам лісу або лісокористувачам 

спеціального дозволу (лісорубного квитка) або відмова 

у його видачі здійснюється шляхом поштового 

відправлення або інших засобів зв’язку через Центр 

надання адміністративних послуг за графіком роботи 

Центру, або під час особистого прийому особисто чи 

через уповноважену особу. 

 

16. Примітка   

 


